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Aanleiding
Vrijwilligers zijn in onze samenleving niet meer weg te denken. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten schat in dat 25% van de plaatselijke bevolking zich op de één of andere manier vrijwillig
en belangeloos inzet ten behoeve van de samenleving en de medemens. Ook de gemeente Aalten
kent talloze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Het kabinet verwacht
dat, mede door de vergrijzing, de komende jaren in steeds grotere mate behoefte is aan (meer)
vrijwilligers. Daarom is het erg belangrijk dat gemeenten naar de toekomst toe beschikken over
voldoende ondersteunende faciliteiten.
Vrijwilligers lopen tijdens hun vrijwilligerswerk risico’s. Niet alle vrijwilligersorganisaties zijn voor deze
risico’s (afdoende) verzekerd. De positie van een vrijwilliger is rechtspositioneel en juridisch niet sterk.
Bijvoorbeeld bij ongeval, diefstal, schade en aansprakelijkheid kan de vrijwilliger slechts terugvallen op
voorzieningen, voor zover de eigen vrijwilligersorganisatie daarvoor heeft gezorgd. De door
vrijwilligers aan derden toegebrachte schade is niet altijd gedekt onder de eigen particuliere
aansprakelijkheidsverzekering. Een niet te onderschatten risico is de bestuurdersaansprakelijkheid.
Uit de laatste peiling onder vrijwilligersorganisaties in 2008 blijkt 60% van de organisaties geen
verzekering te hebben voor hun vrijwilligers. Op grond van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.
Inhoud mededeling
Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed
verzekerd. Het college heeft besloten per 1 januari 2010 een vrijwilligersverzekering bij
verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden af te sluiten, waarmee de risico’s van vrijwilligerswerk
zo goed mogelijk worden afgedekt. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het
goede vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.
Voor wie?
De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband
onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving
waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.’ Dat betekent dat iedere vrijwilliger, actief in de
gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente verzekerd is, ongeacht zijn leeftijd en het
aantal uren dat men bezig is met het vrijwilligerswerk. De verzekering geldt ook bij eenmalige
activiteiten, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtactiviteiten.
Mantelzorgers worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning niet beschouwd
als vrijwilligers. Zij zijn echter wel verzekerd tegen ongevallen en voor verlies of diefstal van hun
persoonlijke eigendommen. Mantelzorgers komen dus niet in aanmerking voor de aansprakelijkheidsen rechtsbijstandsverzekering.
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Uitsluiting
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze
verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Stagiaires in
het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van
vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk buiten de gemeentegrens
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente,
zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook
verzekerd is voor vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een
eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’gemeente of de
vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Een vrijwilliger uit de gemeente Aalten is dus altijd verzekerd.
Het verzekeringspakket
Het verzekeringspakket bestaat uit:
• Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers
te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Alle vrijwilligers en
organisaties in de gemeente Aalten zijn automatisch verzekerd. De inwoners van de gemeente Aalten
zijn verzekerd op het moment dat zij vrijwilligerswerk doen.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- Collegevoorstel vrijwilligersverzekering
- Dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

